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סדר הדלקת
נרות חנוכה

בקהילות ספרד מוסיפים את מזמור תהילים ל':

י,  אֹול ַנְפׁשִ ֵאִני: ְייָ ֶהֱעִליָת ִמן ׁשְ ְרּפָ י ֵאֶליָך ַוּתִ ְעּתִ וַּ ְחּתָ אְֹיַבי ִלי: ְייָ ֱאלָֹהי, ׁשִ ּמַ יָתִני, ְולֹא ׂשִ י ִדּלִ ִית ְלָדִוד: ֲארֹוִמְמָך ְייָ ּכִ ת ַהּבַ יר ֲחֻנּכַ ִמְזמֹור ׁשִ
ְלִוי,  י ְבׁשַ ִכי, ְוַלּבֶֹקר ִרּנָה: ַוֲאִני ָאַמְרּתִ ֶעֶרב יִָלין ּבֶ ְרצֹונֹו, ּבָ ַאּפֹו, ַחִיּים ּבִ י ֶרַגע ּבְ רוּ ַלְייָ ֲחִסיָדיו, ְוהֹודוּ ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ּכִ ִחִיּיַתִני ִמּיְָרִדי בֹור: ַזּמְ
י  ִרְדּתִ ָדִמי ּבְ ַצע ּבְ ְרּתָ ָפֶניָך ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶליָך ְייָ ֶאְקָרא, ְוֶאל ֲאדָֹני ֶאְתַחּנָן: ַמה ּבֶ ה ְלַהְרִרי עֹז, ִהְסּתַ ְרצֹוְנָך ֶהֱעַמְדּתָ ל ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ְייָ ּבִ ּבַ
ְמָחה: ְלַמַען  ֵרִני ׂשִ ְּ ַאז י, ַוּתְ ּקִ ְחּתָ ׂשַ ּתַ ִדי ְלָמחֹול ִלי, ּפִ ְוָחּנִֵני, ְייָ ֱהיֵה עֵֹזר ִלי: ָהַפְכּתָ ִמְסּפְ ַמע ְייָ  ךָ: ׁשְ יד ֲאִמּתֶ ַחת, ֲהיֹוְדָך ָעָפר, ֲהיַּגִ ֶאל ׁשַ

ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם, ְייָ ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ: ְיַזּמֶ

בכל אחד משמונת לילות החנוכה מדליקים את הנרות. נוהגים במנהג "בית הלל" ובכל יום מוסיפים נר אחד. את הנרות ניתן 
להדליק משקיעת החמה ובמשך כל הלילה. עיקר המצווה הוא פרסום הנס ולכן נוהגים לשים את החנוכיה על אדן החלון. 

נרות החנוכה נחשבים כלי קודש, ולא משתמשים באורם לשום משימה מלבד פרסום הנר. לכן נוהגים שלא להדליק נר מנר אלא 
להשתמש בנר מיוחד - השמש. יש הנוהגים להימנע ממלאכה או מעיסוק בדברי חול כל זמן שהנרות דולקים ולהקדיש את הזמן 

לחגיגה משפחתית.

ברכות ההדלקה
ה יֵָדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  )תהילים צ יז( ה יֵָדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעׂשֵ יש הנוהגים להקדים לברכות: ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

אוחזים בנר השמש הדולק ומברכים:

נּו ְלַהְדִליק נֵר ֲחֻנּכָה. ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ְייָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ֶּה. ַמן ַהז ְּ ז ּיִָמים ָהֵהם ּבַ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּוְלִאּמֹוֵתינּו ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ה ְייָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

בערב הראשון בו מדליקים נרות מוסיפים את ברכת הזמן:

ֶּה. ַמן ַהז ְּ יָענּו ַלז ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחיָנּו ְוִקּיְ ה ְייָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ

מדליקים את הנרות משמאל לימין ושרים בעת ההדלקה ׳הנרות הללו׳ ולאחר מכן ׳מעוז 
צור׳

נוסח מסורתי :

ַהּנֶָחמֹות,  ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהּנִ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ַעל  ַמְדִליִקים  ָאנּו  לּו  ַהּלָ ַהּנֵרות 
ְוָכל  ים.  דוִשׁ ַהּקְ ּכֲֹהֶניָך  ְיֵדי  ַעל  ֶּה,  ַהז ַמן  ְּ ז ּבַ ָהֵהם  ּיִָמים  ּבַ ּוְלִאּמֹוֵתינּו  ַלֲאבֹוֵתינּו  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ
א  ֶהם, ֶאּלָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ לּו קֶֹדׁש ֵהם, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשוּת ְלִהׁשְ ה ַהּנֵרֹות ַהּלָ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ִמְצַות ׁשְ
יָך ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך ְוַעל ְיׁשּוָעֶתךָ. דֹול ַעל ִנּסֶ ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ֵדי ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ְלָבד, ּכְ ִלְראֹוָתם ּבִ

הנרות הללו אנו מדליקים לניסים שבהם עוד לא התנסינו; לפלאות שנפלאו מעיננו; 
לאורות שעוד לא ראינו; שעשית לאבותינו ולאמותינו, ושנעשים לנו בימים ההם ובזמן 

הזה, על ידך ועל ידינו, בני אנוש פשוטים.
)הרבה מירה רגב(

מעוז צור

 מָעוֹז צוּר יְׁשוּעִָתי לְךָ נָאֶה לְׁשַבֵּחַ, 
 ּתִכּוֹן בֵּית ּתְפִלִָּתי וְׁשָם ּתוָֹדה נְזַבֵּחַ, 

 לְעֵת ּתָכִין מְַטבֵּחַ מִצָּר הַמְנַבֵּחַ,
ַרוֵּחַ(   )נוסח חלופי: לְעֵת ּתַׁשְבִּית מְַטבֵּחַ וּמִצַּר ּתְ

אָז אֶגְמֹר בְּׁשִיר מִזְמוֹר חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ.

ּ עָלַי אֲזַי בִּימֵי חַׁשְמַנִּים,   יְוָנִים נְִקבְּצו
ְמָנִים,  ּ כָּל הַּשׁ ָּלַי וְִטמְּאו ּ חוֹמוֹת מִגְד  וּפְָרצו

וֹׁשַנִּים,   וּמִנּוַֹתר ַקנְַקנִּים נַעֲשָֹה נֵס לַּשׁ
ּ ׁשִיר וְּרנָנִים. בְּנֵי בִינָה יְמֵי ׁשְמוֹנָה ָקבְעו
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אנו נושאים לפידים

מילים:  זאב אהרון   לחן:  מרדכי זעירא

ְׂאִים לַפִּיִדים ּ נוֹש  אָנו
 בְּלֵילוֹת אֲפֵלִים.

ּ ְבִילִים מִּתַחַת ַרגְלֵינו  זוְֹרִחים הַּשׁ
 וּמִי אֲׁשֶר לֵב לוֹ הַצָּמֵא לָאוֹר -

ּ לָאוֹר וְיָבוֹא! ָׂא אֶת עֵינָיו וְלִבּוֹ אֵלֵינו יִּש

- ּ  נֵס לֹא ָקָרה לָנו
.ּ  פַּךְ ׁשֶמֶן לֹא מָצָאנו

,ּ ּ, הָהָָרה עָלִינו  לָעֵמֶק הָלַכְנו
 מַעַיְנוֹת הָאוֹרוֹת

.ּ ּזִים גִּלִּינו הַגְּנו

- ּ  נֵס לֹא ָקָרה לָנו
.ּ  פַּךְ ׁשֶמֶן לֹא מָצָאנו

ָּם - ּ עַד ד  בַּסֶּלַע חָצַבְנו
וַיְּהִי אוֹר!

ימי החנוכה

מילים: מרדכי ריווסמן  נוסח עברי: 
אברהם אברונין  לחן: עממי יידי

,ּ ָּׁשֵנו  יְמֵי הַחֲנֻכָּה חֲנֻכַּת מְִקד
,ּ ִׂמְחָה מְמַלְּאִים אֶת לִבֵּנו  בְּגִיל וּבְש

ּ יִסֹּב,  לַיְלָה וָיוֹם סְבִיבוֹנֵנו
ּוֹת נֹאכַל בָּם לָרֹב. סֻפְגָּנִי

ּ נֵרוֹת חֲנֻכָּה ַרבִּים! ּ, הְַדלִיקו  הָאִירו
 ּ עַל הַנִּסִּים וְעַל הַנִּפְלָאוֹת אֲׁשֶר חוֹלְלו

הַמַּכַּבִּים.

 נִצְחוֹן הַמַּכַּבִּים נְסַפֵּר, נְזַמֵָּרה
ְּוָנִים אָז יָָדם כִּי גָּבֵָרה,  עַל הַי

 יְרוּׁשָלַיִם ׁשָבָה לְִתחִיָּה,
ְָׂראֵל עָשָׂה ּתוּׁשִיָּה. עַם יִש

סביבון סוב סוב

מילים: לוין קיפניס   לחן: עממי

 סביבון - סוב סוב סוב,
 חנוכה הוא חג טוב.
 חנוכה הוא חג טוב,

סביבון - סוב סוב סוב.

 סוב נא סוב כה וכה,
 נס גדול היה פה.
 נס גדול היה פה,

סוב נא סוב כה וכה.

נרותי הזעירים

מילים: מוריס רוזנפלד וראובן אבינועם   
לחן: עממי

 נרותי הזעירים
 מה רבו הסיפורים

 לי ילאט האור
 לי ילאט האור

 על דמים וכישלונות
 על תרועות של ניצחונות

 על קרבות של דרור
על קרבות של דרור

 הם סיפרו לי סיפורים
 על עבר של עם
 על עבר של עם

 ואשמע כל נר ונר
 לי קורא קום התעורר

עם חיה וקם

שירים לחג

שבחי מעוז

מילים ולחן: נעמי שמר

 מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח
 הרחק הרחק ליד ביתי הפרדסים נתנו ריח

 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות
 ובנקרות צורים ובמחילות עפר

 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי
צופה בי מבקש נפשי

 מעוז צור ישועתי, מבצר עיקש וקישח
 עצי שקד ליד ביתי עומדים בלובן פורח

 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות
 ובנקרות צורים ובמחילות עפר

 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי
מביט בי מבקש נפשי

 מעוז צור ישועתי, בקרב אין קץ ינצח
 אלי איילת אחותי חיוך עייף תשלח
 אבוא במנהרות ובמצדות ובמערות

 ובנקרות צורים ובמחילות עפר
 אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי

אורב לי מבקש נפשי

 אבוי לו מעוקצי, ואבוי לו מדבשי
אבוי למבקש נפשי

באנו חושך לגרש

מילים: שרה לוי-תנאי   לחן: עמנואל 
עמירן )פוגצ'וב(

ּ חֹשֶךְ לְגֵָרׁש.  בָּאנו
ּ אוֹר וָאֵׁש.  בְּיֵָדינו

 כָּל אֶחָד הוּא אוֹר ָקָטן,
ּ - אוֹר אֵיָתן.  וְכֻלָּנו

 סוָּרה חֹשֶךְ! הָלְאָה ׁשְחוֹר!
סוָּרה מִפְּנֵי הָאוֹר!
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פעילות משפחתית לאחר הדלקת הנרות
חנוכה הוא חג משפחתי, כדאי ורצוי להזמין כל אחד מהילדים להדליק נר או לתת להם 

חנוכיה משל עצמם ולהיות ביחד עד  שהנרות נכבים. זהו זמן למשחקים ושיחה: 

משחק:

אחרי ההדלקה אפשר להמר איזה נר ייכבה ראשון ואיזה נר ייכבה אחרון. פרסים? 
דמי חנוכה!

הילדים משחקים בסביבונים: איזה סביבון מסתובב יותר זמן, מי מצליח לסובב הפוך 
את הסביבון ועוד כיד הדמיון )יש כמובן את המשחק הקלאסי(. מנסים לנחש מראש 

על איזו אות ייפול הסביבון בסוף הסיבוב.

הכנת סביבונים: מכינים דסקיות קרטון עגולות או מרובעות, ומציירים עליהן דוגמאות שונות. במרכז הדסקית נועצים גפרור 
או קיסם. מסובבים את הסביבונים, ורואים מה קורה לצבעים.

טפטופי נרות )מרגיע ויצירתי(

שיחה:

אפשר לחפש נושא לשיחה ודיון בכל ערב: אפשר להכין מראש רשימה של שמונה שאלות או שמונה נושאים אודותם רוצים 
לערוך שיחה משפחתית קצרה. לדוגמא:

השמש: מי במשפחה נושא לרוב את תפקיד השמש, איך הוא מאיר בני משפחה אחרים?

גבורה: מי הגיבור/ה של כל אחד מבני המשפחה ולמה?

שיתוף פעולה: כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, מה המשפחה היתה שמחה לעשות יחד כמשפחה יותר. 

אור וצל: מה מה משמח אותי ומה מפחיד אותי? האם החושך באמת מפחיד

•

•
 •
•
•

•

•
•

***

ית דּוֹלֵק אוֹר אֶחָד, וְעוֹד אֶחָד  בְֵּראשִׁ
וְעוֹד אֶחָד, וְעוֹד אֲחִֵרים. הַחֹׁשֶךְ יַחֲלֹף 
ָּלַת הָעָם,  כָּלִיל. מִּתוֹךְ הַצְּעִיִרים, בְּנֵי ד

 ּ יִבַָּקע הָאוֹר בִָּראׁשוֹנָה, וְאַחַר יִלָּוו
עָלֵיהֶם הָאֲחִֵרים, אוֹהֲבֵי הַצֶֶּדק וְהָאֱמֶת, 

הַחֹפֶׁש וְהַקְִּדמָה הָאֱנוֹׁשִית, הַיֹּפִי. 

בנימין זאב הרצל


